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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ട് (കരട് ) 

ഇത്തിക്കരദലാക്ക്പൂതക്കുളം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പുത്തൻകുളം വാര്ട്്(4) 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്കാലയളവ്: 01-10-2018 to 31-03-2019 
 

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്നിയമം 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ത ാസ റ്റിദകരള (MGNSASK) 
രണ്ാംനില,  ി.എസ്.ഐബിൽഡിങ്സസ് 

എൽ.എം.എസ്ദകാമ്പൗണ്് 
വികാസ്ഭവൻപി.ഒ 
തിരുവനന്തപുരം 
പിൻ: 695033 

ദ ാണ്: 0471 2724696 
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ഇ.തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com 

 
ആമുഖം 
 
രാജ്യത്തെഗ്രാമങ്ങളില്ജ്ീവിക്കുന്നസാധാരണക്കാരായമനുഷ്യരുത്തെസ
ര്വതതാന്മുഖമായപുതരാരതിലക്ഷ്യംവച്ച്സസവാതഗ്്യാന്രഇ്യന്പാ
ര്ലിത്തമന്റില്നിര്മിക്കത്തെട്ടശക്തമായനിയമങ്ങളിത്തലാന്നാണ്മഹാത്മാരാ
ന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതി. 2005 ത്തസപ്തംബര്മാസം 5-
ാാാംതീയ്യതിഈനിയമംനിലവില്വന്നു.  
 
ത്തതാഴില്ഒരുഅവകാശമായികല്െിച്ച്ുനല്കുന്നനിരവധിസവിതശഷ്തക
ളുള്ളനിയമമാണിത്. 
ഗ്രാമീണതമഖലയിത്തലോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നംഎന്നഗ്പാഥമികലക്ഷ്യതൊ
ത്തൊെംപാരിസ്ഥിതികപുനസ്ഥാപനം, 
സാമൂഹയആസ്തിസൃഷ്ടിക്കല്എന്നിവയുംത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയുത്തെല
ക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുത്തെത്തതാഴില്ത്തെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശെിനുംഅ
വരുത്തെകായികാധവാനതശഷ്ിക്കുംനിയമസാധുതയുംഅ്സ്ുംകല്െിക്കു
ന്നുത്തവന്നതാണ്മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയുത്തെ
സവിതശഷ്ത.  
 

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 
 
1.ഗ്രാമഗ്പതേശെസതാമസിക്കുന്ന, 
അവിേഗ്ധത്തതാഴില്ത്തെയ്യാന്താത്പരയമുള്ളഎത്തതാരുകുെുംബെിനുംഒ
രുസാമ്പെികവര്ഷ്ം 100 േിവസത്തെത്തതാഴിലിനുള്ളഅവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുത്തെഉപജ്ീവനവുമായിബന്ധത്തെട്ടവിഭവാെിെറശക്തിത്തെെുെ
ല്. 
3.സാമൂഹയമായിപിന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎലലാകുെുംബങ്ങത്തളയുംപദ്ധതി
യില്ഉള്പ്ത്തെെുെുക. 
4.പഞ്ചായഗ്ൊജ്സ്സ്ഥാപനങ്ങത്തളശക്തിത്തെെുെുക 

 വിദശഷ്തകൾ 
• നിയമെിത്തന്റപിന്ബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി 
• സ്ഗ്തീക്കുംപുരുഷ്നുംതുലയതവതനം 

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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• പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷ്ണം,കാര്ഷ്ികതമഖലയിത്തലഅെിസ്ഥാന
സൗകരയവികസനം 

• ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസആസൂഗ്തണെിലുംനിര്വഹണെിലുംപ
ങ്കാള 

• തവതനംതനരിട്ടസത്തതാഴിലാളികളുത്തെബാങ്കസ/തപാതറാഫീസ്അ
ക്കൗണ്ടിതലക്കസ 

• പദ്ധതിസുതാരയമാക്കാന്സാമൂഹയഓഡിറ്റസ 
 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിതെഗ്പാധാനയം 
 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഗ്പകാരംഗ്രാമപ
ഞ്ചായെസഗ്പതേശെസനെെിലാക്കുന്നഎലലാഗ്പവൃെികളുംത്തപാതുജ്നപ
ങ്കാളിെതൊത്തെയുള്ളതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനവിതധയമാക്കണത്തമന്നസഈനിയ
മെിത്തന്റഅനുതേേം 17(2)ല്നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. 
പദ്ധതിഗ്പവര്െനത്തെെറ്റിയുംത്തപാതുധനംത്തെലവഴിക്കുന്നതിത്തനെറ്റി
യുംപൗരസമൂഹംനെെുന്നപരസയവുംസവതഗ്്വുമായപരിതശാധനയാ
ണ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഅഥവാസാമൂഹികകണക്കസപരിതശാധന.  
 
എലലാവാര്ഡിലുംവര്ഷ്െില്രണ്ടസഗ്പാവശയംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്രാമസ
ഭകള്പ്കൃതയമായിനെെണം. 
ത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയില്അഴിമതിക്കസഇെനല്കാത്തത, 
സുതാരയതയുംകാരയക്ഷ്മതയുംഉറെുവരുെുകയാണ്തസാഷ്യല്ഓഡി
റ്റിലൂത്തെലക്ഷ്യമിെുന്നത്.  
സമൂഹെിത്തലനാനാതുറകളിലുള്ളവരുത്തെപങ്കാളിെംഉറൊക്കി,വിപു
ലമായസാമൂഹയവിേയാഭയാസപരിപാെിയായണ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്പഗ്കി
യനെക്കുക. പദ്ധതിെണംശരിയായരീതിയില്ത്തെലവഴിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാ, 
പദ്ധതിയുത്തെലക്ഷ്യംകകവരിച്ച്ുതവാ, 
പദ്ധതിയുത്തെരുണതഭാക്താക്കളുത്തെജ്ീവിതെില്രുണപരമായഎ്ുമാറ്റ
മാണുണ്ടായത്, 
സാമൂഹയആസ്തിസൃഷ്ടിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാതുെങ്ങിയകാരയങ്ങളാണ്തസാഷ്യ
ല്ഓഡിറ്റിലൂത്തെകത്തണ്ടൊന്ഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
ത്തപാതുജ്നങ്ങളുത്തെപങ്കാളിെതൊത്തെനെെുന്നതിനാല്സര്ക്കാര്പദ്ധിക
ളുത്തെനെെിെിനുതമല്ത്തപാതുസമൂഹെിത്തന്റജ്ാഗ്രതയുറൊക്കാന്തസാ
ഷ്യല്ഓഡിറ്റവഴിത്തയാരുക്കും. 
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രാജ്യത്തെപരതമാന്നതഓഡിറ്റിങ്സംവിധാനമായകംതഗ്ൊളര്ആന്റസഓഡിറ്റ
ര്ജ്നറല്  (സി.എ.ജ്ി) 
പുറത്തെെുവിച്ച്മാര്രനിര്തേശമനുസരിച്ച്ാണ്ഈതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസനെ
െിയിട്ടുള്ളത്.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്രൂപീകരിച്ച്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റയൂണിറ്റി
ത്തന്റതനതൃതവെില്തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റസ് നെെുന്നത് 
 

രീതിശാസ്ഗ്തം 
തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ് ഗ്പവൃെിഫയല്  
പരിതശാധന, ഫീല്്സന്ദര്ശനം, ത്തതാഴിലാളികളുമായുള്ളഅഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ്പരിതശാധനഎന്നിവത്തയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്തസാഷ്യ
ല്ഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടസതയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
താത്തഴപറയുന്നരീതിഅവംലംബിച്ച്ാണ്ഈറിതൊര്ട്ടസതയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
ത് 
 
 

അവകാശങ്ങതള ംബന്ധിച്ച് 
 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഗ്പകാരംത്തതാഴിലാ
ളികള്പ്ക്കലഭിതക്കണ്ടഅവകാശങ്ങത്തളകുറിച്ച്ുംഏത്തറ്റെുതക്കണ്ടഗ്പവയെിക
ത്തളകുറിച്ച്ുംത്തതാഴിലുറെസനിയമെിലും 2018 -19 
ത്തലമാറര്സര്ക്കുലറിലുംവിശേമായിഗ്പതിപാേിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.  
 

തതാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1. അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനുള്ളില്ത്തതാഴില്കാര്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം. Act 
schedule 2 a. 
2. അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനുള്ളില്ത്തതാഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിത്തന്റ
കകെഗ്റ്റസീതലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശവും (Act schedule 2 section 
6) 
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3.ത്തതാഴില്ലഭിച്ച്ിത്തലലങ്കില്ത്തതാഴിലിലലായ്മതവതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅ
വ 
കാശം, (15 േിവസംകഴിഞ്ഞാല്അെുെ 30 
േിവസംേിവസതവതനെിത്തന്റനാലിത്തലാന്നുംപിന്നിെുള്ളേിവസങ്ങളില്േി
വസതവതനെിത്തന്റ 50% 
വുംലഭിക്കാന്ത്തതാഴിലാളിക്കസഅവകാശമുണ്ടസ.)  Section 7 
4. പദ്ധതിആസൂഗ്തണെില്പത്തങ്കെുക്കാനുളളഅവകാശം. (section 16) 
5. 5 കിതലാമീറ്ററിനുള്ളില്ത്തതാഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം, 
അത്തലലങ്കില് (തവതനെിത്തന്റ 10 ശതമാനംഅധികം) Schedule 3 section 
12. 
6. കുെിത്തവള്ളം, വിഗ്ശമസൗകരയം, 
ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാസൗകരയംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം. (schedule 
2 section 5 subsection 23) 
7. 15 േിവസെിനുള്ളില്തവതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം. 
8. 
തവതനവിതരണെിത്തലകാലതാമസെിന്നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനു
ള്ളഅവകാശം(schedule 2 section 5 subsection 29) 
9. 
സമയബന്ധിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരെിനുള്ളഅവകാശം.(section 
19) 
10. 
ഗ്രാമസഭയില്പത്തങ്കെുക്കുന്നതിനുംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്പഗ്കിയയില്പത്തങ്ക
െുക്കാനുമുള്ളഅവകാശം. (section 17) 
 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഅെിസ്ഥാനപരമാ
യിഒരുഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതിയാണ്.അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്നത്തതാഴിലാ
ളികളുത്തെഅവകാശലംഘനത്തെരൗരവതൊത്തെതത്തന്നകാതണണ്ടതുണ്ടസ.അ
തിതലക്കവരുന്നതിന്മുമ്പസതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ്  
ഇഐരക്കുഴിവാര്ഡില്  
കഴിഞ്ഞസാമ്പെികവര്ഷ്ംനെെിയഗ്പവൃെികളുലത്തെഫയലുകള്പ് 
പരിതശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിത്തന്റവിവരങ്ങള്പ് 
ഇവിത്തെപങ്കുവക്കുന്നു. 
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പഞ്ചായത്തിതന ംബന്ധിച്ചഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
 
 ത്തകാലലംജ്ിലലയിത്തലൊെന്നൂര്് മണ്ഡലെിന്ത്തറ്
ത്തതക്കുപെിഞ്ഞാത്തറ് അറ്റെു് ഇെവ് നെയറ് കായലിതനാട്് തെര്ന്നു്
കിെക്കുന്ന് ഒരു് ഗ്രാമഗ്പതേശമാണ്് പൂതക്കുളം. 1953 ഓരറസ്്
ഒന്നിനാണ്്പൂതക്കുളം്പഞ്ചായെസ്്രൂപീകൃതമായത്. 16.56 െ. കി.  
മി്വിസ്തീര്ണമുള്ള്പഞ്ചായെില്്18വാര്ഡുകളാണുള്ളത്. ഇതില്്
ആത്തക് ജ്നസംഖയ് 27667ആണ്. സമ്പന്നമാത്തയാരു് സാംസ്കാരിക്
കപതൃകമാണ്് പൂതക്കുളെിനുള്ളത്് നിരവധി് സാംസ്കാരിക്
നായകന്മാര്ക്കസ്ഈ്ഗ്പതേശം്ജ്ന്മം്നല്കിയിട്ടുണ്ടസ. ഹിന്ദു, മുസ്ിം, 
ഗ്കിസ്തയന്് മത് വിഭാരെില്് ത്തപട്ടവര്് ഈ് പഞ്ചായെില്്
ഒത്തൊരുമതയാത്തെ് ജ്ീവിക്കുന്നു. ത്തനലലസ,ത്തതങ്ങസ, മരച്ച്ീനി്
എന്നിവയാണ്് ഗ്പധാന്കൃഷ്ിവിളകള്പ്. ഈ്പഞ്ചായെില്്ആത്തക്
5492ത്തതാഴില്് കാര്ഡുകള്പ്് ആണുള്ളത്. നിലവില്് ആത്തക്
1062ത്തതാഴിലാളികള്പ്്ആണ്്ഈ്പഞ്ചയെില്്ത്തതാഴിലുറെസ്പദ്ധതി്
വഴി്തജ്ാലി്ത്തെയ്യുന്നത്.  

 

 

  
ജിലല      :തകാലലം 
ദലാക്ക്    :ഇത്തിക്കര  
താലൂക്ക്     :തകാലലം 
പഞ്ചായത്തിതെദപര്   :പൂതക്കുളം  
വീസ്തീര്ട്ണം    :  16.56 ച.കി.മി. 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം  :ചാത്തന്നൂര്ട്  
പാര്ട്ലതമെ്മണ്ഡലം  :തകാലലം 
വാര്ട്ഡുകളുതെഎണം:                   18   
ആതകജന ംഖയ    :                   27667 
സ്ഗ്തീകൾ     :                   14247 
പരുഷ്ൻമാര്ട്   :                   13420 
 
 
 



      |ITTHIKKARA BLOCK,POOTHAKKULAM GP,PUTHENKULAM WARD 7 

 

 
  
പഞ്ചായത്തിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടഅെിസ്ഥാന
വിവരങ്ങൾ 
1 ആതകതതാഴിൽകാര്ട്് 5492 
2 ആതകതതാഴിലാളികൾ 1062 
3 ആക്റ്റ്റീവ്തതാഴിൽകാര്ട്് 975 
4 ആക്റ്റ്റീവ്തതാഴിലാളികൾ 1062 
5 പടികജാതിവിഭാഗം 571 
 
6 
എസ്െിതതാഴിലാളികൾ NIL 

7 കഴിഞ്ഞവര്ട്ഷ്ംആതകതചലവ് 2.59cr 
8 ഈവര്ട്ഷ്ംആതകതചലവ് 14817000 

 

പുത്തൻകുളംവാര്ട്ഡിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമാ
യിബന്ധതപ്പടവിവരങ്ങൾ 
 
ആത്തകത്തതാഴില് കാര്് 272 

ആത്തകത്തതാഴിലാളികള്പ് 52 

ആക്റ്റ്റീവത്തതാഴിലാളികള്പ്  

ആത്തകെിലവായതുക  

ആത്തകത്തതാഴില് േിനങ്ങള്പ് 1747 

കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം 100 
േിവസംത്തതാഴില് കിട്ടിയവര് 

13 

 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുവിദധയമാക്കിയഗ്പവൃത്തികൾ 

Sl
N
o 

വര്
ക്കസതകാ
് 

വര്ക്കിന്
ത്തറതപര് 

ആരംഭി
ച്ച്തീയ
തി 

അെ
ങ്കല്
തുക 

െില
വായ
തുക 

അവി
േഗ്ധ
ത്തതാ
ഴില്
േിന
ങ്ങള്പ് 

വിേ
ഗ്ധ
ത്തതാ
ഴില്
േിന
ങ്ങള്പ് 

സാ
ധന
ഘെ
കം 

1 
 

IF/3253
72 

ത്തെറുകി
െ്

04/10/201
8 

4689
61 

23997
4 

854   
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7 രജിസ്റ്ററുകളുതെപരിദശാധന 
തകഗ്ന്ദസര്ക്കാരിന്ത്തറ്
നിര്തേശഗ്പകാരംത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയുമായിബന്ധത്തെട്ടസതാത്തഴെറയുന്ന 
7 രജ്ിററുകള്പ്നിര്ബന്ധമായുംസൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടവയാണ്. 
1) ത്തതാഴില്കാര്ഡിനുളളഅതപക്ഷ്യുത്തെരജ്ിറര് 
2) തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്രാമസഭമീറ്റിംഗ്രജ്ിറര് 
3) ഡിമാഗ്ന്റജ്ിറര് 
4)ഗ്പവൃെിയുത്തെലിറുംത്തെലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബന്ധിച്ച്രജ്ിറര് 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

നാമമാഗ്ത്
കര്ഷ്ക
കുെുംബ
ങ്ങളുത്തെ്
ഭൂമിയി
ല്്
ഉത്പാേ
നക്ഷ്മത്
വര്ധിെി
ക്കുന്ന്
ഗ്പവര്
െികള്പ്് 

2 IF/3683
58 

കലഫ്്
ഭവന്
നിര്മാ
ണം്(ജ്യ്
ബംഗ്ലാ
വില്്
വീട്) 

11/10/201
8 

2500
0 

24390 90   
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5) സ്ഥിരആസ്തികളുത്തെരജ്ിറര് 
6) പരാതിരജ്ിറര് 
7) സാധനഘെകരജ്ിറര് 
 
 
AMC  ഗ്പകാരമുള്ള 7 രജ്ിററുകള്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു 
 

 

ഫയല്ത്തവരിഫിതക്കഷ്ന് 
2018ത്തലവാര്ഷ്ികമാറര്സര്ക്കുലര്അധയായം 7ത്തല  11(5) 
ഗ്പകാരംഒരുഗ്പവൃെിഫയലില്താത്തഴപറയുന്ന 22 
തരഖകള്പ്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടതുണ്ടസ: 
1.കവര്തപജ്സ് 
2.ത്തെക്ലിറസ 
3.വാര്ഷ്ികപദ്ധതിആസൂഗ്തണതരഖ 
4.ത്തെക്റ്നിക്കല്എറിതമറ്റസആന്റസഡികസന് 
5.സാതങ്കതികഅനുമതിതരഖ 
6.ഭരണാനുമതിതരഖ 
7.സംതയാജ്ിതപദ്ധതിആത്തണങ്കില്അതുമായിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള്പ് 
8.ആനവല്മാറര്സര്ക്കുലര്അനുതേേം 
3എ,3ബിഗ്പകാരമുള്ളത്തതാഴിലാളികളുത്തെഡിമാന്റസതഫാറം. 
9.ഗ്പവൃെിഅനുവേിക്കല്തഫാറം 
10.ഇ.മറര്തറാള്പ് 
11.ത്തമഷ്ര്ത്തമന്റസബുക്കസ 
12. 
ത്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കസആത്തണങ്കില്സാധനങ്ങള്പ്വാങ്ങുന്നതുംഉപതയാരിക്കു
ന്നതുമായിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള്പ് 
13.തവജ്ലിറസ 
14.ഫണ്ടസഗ്ൊന്സ്ഫര്ഓര്ഡര് 
15.ത്തമറ്റീരിയല്വൗച്ച്റുകളുംബിലലുകളും 
16.തറായല്റ്റിഉത്തണ്ടങ്കില്അതിത്തന്റതരഖകള്പ് 
17.ഗ്പവൃെിആരംഭംമുതല്അവസാനിക്കുന്നതുവത്തരയുള്ളമൂന്നസഘട്ട
തഫാതട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപഗ്തം. 
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19.മറര്തറാള്പ്മൂവത്തമന്റസസ്ിെസ/ഫയല്ഗ്ൊക്കിങ്തഫാറം 
20.ജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടാഗ്രാഫ് 
21.തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടിത്തന്റതകാെി 
22.കസറ്റസഡയറി് 
 
1.കവര്ട് ദപജ്  

വര്ഷ്ികമാത്തറര്സര്കയൂലര്ഗ്പാകാരമുള്ളഒരുകവര്തപജ്സ്ഫയലില്സൂ
ക്ഷ്ിക്കുന്നത്തൊഴിലുറെുപദ്ധത\യുത്തെസുതാരയതയുംലാളിതയവുംഉറൊ
ക്കാന്സഹയാകമാവും 
.ഒരുഗ്പവര്െിയുത്തെഎലലാഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്നതരഖയാ
ണിത് . 

എഎംസിഗ്പകരമുള്ളതുംഗ്പാതേശികമായിതയ്യാറാക്കിയതുമായകവര്
തപജ്സ്ഫയലില്കാണാന്കഴിഞിലല  
.പകരംമൂലലയനിര്ണ്ണയസാക്ഷ്യപഗ്തമായിരുന്നുഉണ്ടായിരുന്നത്. 

2.തചക്കലിസ്റ്റ് 

കവര്തപജ്സ്തപാത്തലതത്തന്നത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഗ്പവര്െികള്പ്ക്കസസുതാരയ
തയുംവയക്തതയുംഉറൊക്കാന്സഹായിക്കുന്നതരഖയാണ്ത്തെക്കലിറസ 
.ഒരുഫയലില്ഏത്തതാത്തക്കതരഖകള്പ്ഉള്ളെക്കംത്തെയിതിട്ടുത്തണ്ടന്നുംഅത്ഏ
ത്തപജ്ുവത്തരആത്തണന്നുംമനസിലാകുന്നതിനുള്ളഒരുതരഖയാണ്ത്തെക്കലിറസ 
. 

പരിതശാധിച്ച്ഫയലുകളില്വാര്ഷ്ികമാറര്സര്ക്കുലര്ഗ്പകരമുള്ളത്തെ
ക്കലിറസഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

3.വാര്ട്ഷ്ികപദ്ധതിദരഖ 

ഒരുവാര്ഡിത്തലത്തതാഴില്ആവശയത്തെെുന്നമുഴുവന്ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കും
വര്ഷ്െില് 100 
പണിഉറൊകുന്നതിന്ആവശയമായഗ്പവര്െികള്പ്കത്തണ്ടെിതരഖത്തെെു
െിവച്ച്ിരിക്കുന്നസുഗ്പധാനമായരതഗ്ണ്ടഖകളാണ്ആക്ഷ്ന്പ്ലാനുംത്തഷ്ല്
ഫ്ഓഫ്തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റും . 
ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷ്ംനെൊന്ഉതേശിക്കുന്നഗ്പവര്െികത്തളക്കുറി
ച്ച്ുള്ളസമഗ്രമായരൂപതരഖയാണവാര്ഷ്ികപദ്ധതിതരഖ 
.ഗ്രാമസഭനിര്തേശിക്കുന്നഗ്പവര്െികള്പ്ത്തഷ്ല്ഫ്ഓഫ്തഗ്പാത്തജ്ക്റ്െിതല
ക്കസമാറ്റുകയുംഇതില്നിന്നുംമുന്രണനാെിസ്ഥാനെില്അതാത്സാമ്പെി
കവര്ഷ്െില്ആവശയമുള്ളവര്ക്കുകള്പ്തിരത്തഞ്ഞെുെസആക്ഷ്ന്പ്ലാന്ത
യാറാക്കുകയുംത്തെയ്യും 
.ആക്ഷ്ന്പ്ലാനില്ഉള്പ്ത്തെട്ടഗ്പവര്െിതത്തന്നയാതണാനെെിലാക്കിയത്എ
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ന്നസമനസിലാക്കാന്ഗ്പവര്െിത്തയക്കുറിച്ച്പരാമര്ശിക്കുന്നവാര്ഷ്ികപ
ദ്ധതിയുത്തെപകര്െസസൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടത്അനിവാരയമാണ് . 

പരിതശാധിച്ച്ഒരുഗ്പവര്െിഫയലിലുംവാര്ഷ്ികപദ്ധതിതരഖയുത്തെപക
ര്െസഉണ്ടായിരുന്നിലല .പകരം്വാര്ഷ്ിക്പദ്ധതി്വിവരം്ലിറസ്
ത്തെയ്തു്സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കു. 

 

 

 

 4.എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഓതരാഗ്പവര്െിക്കുംഎറിതമറ്റിന്ത്തറസംക്ഷ്ിപ്തം,ഡികസന്,ഗ്പവര്
െിയുത്തെഗ്പതീഷ്ിതതനട്ടങ്ങള്പ്വിശേീകരിക്കുന്നസാതങ്കതികക്കുറിെസതുെ
ങ്ങിയവഉണ്ടായിരിതക്കണ്ടതുംത്തസകയൂര്തസാഫ്ത്തറ്റവയറിലൂത്തെഓണ്കല
നായിഅനുമതികള്പ്ലഭയമാതകണ്ടതാണ് 
.ഒരുഗ്പവര്െിതുെങ്ങുംമുന്പ്ആഗ്പവര്െിഎ്സ,എങ്ങത്തന,എഗ്തഅള
വില്ത്തെയ്യണത്തമന്നറിയാന്ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസഅവകാശമുണ്ടസ 
.അതിന്അവര്ക്കുംഇക്കാരയമറിയാന്താല്പരയമുള്ളമറ്റുള്ളവര്ക്കുംമ
നസിലാക്കാന്കഴിയുന്നതരെിലാണ്ഓതരാഗ്പവര്െിയുത്തെയുംഎറി
തമറ്റിന്ത്തറകൂത്തെജ്നകിത്തയറിതമറ്റസതയ്യാറാതകണ്ടതുണ്ടസ . 

പരിതശാധിച്ച് 2 ഫയലുകളിലുംഡീകറ്റല്്എറിതമറ്റസഉണ്ടായിരുന്നു 
.എന്നാല്ഒരുഫയലിലുംജ്നകിയഎറിതമറ്റസകാണാന്കഴിഞ്ഞലല. 

5. ാദേതികാനുമതി 

സാതങ്കതികഎറിതമറ്റസപദ്ധതിയില്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നഓതരാഗ്പവര്െിക്കും
സംസ്ഥാനസര്കാര്െുമതലത്തെെുെിയഅധികാരസ്ഥാനെിന്ത്തറഅനുമ
തിതയാെുകൂെിയസാതങ്കതികഎറിതമറ്റസഉണ്ടായിരിതക്കണ്ടതാണ്.സാതങ്കതി
കവിേക്തരാെങ്ങുന്നസമിതിയുത്തെഅനുമതിതരഖഎലലാരീതിയിലുംപൂര്
ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം . 

പരിതശാധിച്ച് 2 
ഫയലുകളിലുംസാതങ്കതികാനുമതിപഗ്തെിന്ത്തറപകര്െസഉണ്ടായിരുന്നു. 
സാതങ്കതികാനുമതിയുത്തെതകാെിഉണ്ടായിരുന്നഫയലുകളില്A.Eയുത്തെയും
ഓവര്സീയറിന്ത്തറയുംഒെുംഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാല്സീല്കാണാന്സാ
ധിച്ച്ിലല .സാതങ്കതിക് അനുമതിക്കസ് ഗ്പതതകം് രജ്ിറര്്
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ടസ. 

6.ഭരണാനുമതി 
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ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷ്ംനെെിലാക്കുന്നത്തതാഴില്ഉറെസപദ്ധതിഗ്പവര്
െനങ്ങള്പ്ക്റ്പഞ്ചായെസഭരണസമിതിനല്കുന്നഅംരീകാരമാണ്ഭരണാ
നുമതി. 
ത്തസകയൂറില്നിത്തന്നെുക്കുന്നതകാെിആണ്ഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടത് 
.ത്തസകയൂര്തകാെിയില്ത്തറത്തസാലയൂഷ്ന്നമ്പര്,തിയതിഎന്നിവഅപ്തലാ
്ത്തെയുതമ്പാള്പ്ആേിവസത്തെതീയതിയുംതഗ്പാസിഡിങ്നമ്പറുംമാഗ്തമാ
ണ്ഗ്പിന്റ്ഔട്ടില്വരുന്നത് 
.ഇത്ഭരണാനുമതിനമ്പറായിപരിരണിക്കാനാവിലല 
.അതുത്തകാണ്ടസതത്തന്നഗ്രാമസഭാതീരുമാനെിന്പഞ്ചായെസഭരണാനുമതി
നല്കുന്നഅനുമതിപഗ്തെിന്ത്തറഒരുതകാെിഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടതാ
ണ് 
.ഇക്കാരയെില്പഞ്ചായെസഭരണസമിതിയുത്തെഭാരെസനിന്നുംജ്ാഗ്രതഉ
ണ്ടാകണം . 

പരിതശാധിച്ച്എലലസലാ്ഫയല്ഉം്
ഭരണാനുമതിയുത്തെതകാെിലഭയമായിരുന്നു്എന്നാല്ഗ്രാമസഭ്
തീരുമാനെിന്പഞ്ചായെസ്്
ഭരണഅനുമതിപഗ്തെിന്ത്തറപകര്െസഇലലായിരുന്നു. എന്നാല്്ഗ്പതതകം്
ഫയല്്സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി 

മത്തറ്റാരുവകുെിന്ത്തറസഹായതൊത്തെത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിനെൊന്ഉതേ
ശിച്ച്ിട്ടുള്ളഗ്പവൃെികളുത്തെഫയലുകളില്സംതയാജ്ിതപദ്ധതിവിശേംശ
ങ്ങള്പ്ഉള്പ്ത്തെെുെിതവണംതയ്യാറാതക്കണ്ടത്. 

സംതയാജ്ിതപദ്ധതികള്പ്ഒന്നുംനെന്നിട്ടിലലഅതിനാല്അതിന്ത്തറതരഖകള്പ്ഒ
ന്നുംതത്തന്നലഭയമായിട്ടിലല . 

8.തതാഴിലാളികളുതെഡിമാൻ്ദ ാം 

നിയമംഅനുശാസിക്കുന്നതരെില്വര്ഷ്െില് 100 
േിവസത്തെത്തതാഴിലുംത്തതാഴില്കിട്ടിയിത്തലലങ്കില്ത്തതാഴിലിലലായ്മതവതന
വുംകിട്ടണത്തമങ്കില്അവര്നല്കുന്നഅതപക്ഷ്യുംകൃതയമാതകണ്ടതുണ്ടസ 
.ആനവല്മാറര്സര്ക്കുലറില്നിര്തേശിക്കുനതരെില്ത്തതാഴിലുറെസനിയ
മെിത്തലഅനുതേേം 3 A ,3 B 
ഗ്പകാരമുള്ളനിര്ദ്ധിഷ്ടതഫാറെില്അതപക്ഷ്നല്തകണ്ടതുണ്ടസ . 

എഎംസിഗ്പകരമുള്ളത്തതാഴില്അതപക്ഷ്കാണാന്സാധിച്ച്ിലല 
.ഈവാര്ഡിത്തലത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസത്തതാഴില്അതപക്ഷ്നല്കാത്തതതത്തന്ന
ത്തതാഴില്നല്കിയതായാണ്പരിതശാധനയില്മനസിലായത് . എന്നാല്്
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ത്തതാഴിലാളികളുത്തെ്ഡിമാന്്്തഫാം്ഗ്പതതയകം്ഫയല്്ആയി്
സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കുന്നു.  

9.തതാഴിൽഅനുവേിക്കൽ 

ത്തതാഴിലിനുള്ളഅതപക്ഷ്സവീകരിച്ച്ാല് 15 
േിവസെിനുളില്ത്തതാഴില്നല്കണത്തമന്MENREGA ത്തഷ്ഡയൂള്പ് 2 
ത്തസക്ഷ്ന് 6 ല്പരാമര്ശിക്കുന്നു 
.അതിന്കഴിഞ്ഞിത്തലലങ്കില്ത്തതാഴിലിലലായിമതവേനംത്തകാെുക്കണത്തമന്നുംഅ
ദ്ധയായം 3 ത്തസക്ഷ്ന് 7 ,8 ,9 ഭാരങ്ങളില്അനുശാസിക്കുന്നു 

.ത്തതാഴില്ആവശയത്തപട്ടവര്ക്കസത്തതാഴില്അനുവേിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ളഎഎം
സിഗ്പകാരമുള്ളവര്ക്കസഅതലാതക്കഷ്ന്തഫാംപരിതശാധിച്ച്ഫയലുകളില്
കാണാന്സാധിച്ച്ിരുന്നിലല .  

10.ഇമസ്റ്റര്ട്ദറാൾ 

ത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയിത്തലതരഖകളില്ഏറ്റവുംഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാണ്മ
റര്തറാള്പ് 
.ത്തതാഴിലാളികള്പ്ത്തതാഴില്ത്തെയുന്നതീയതി,ഹാജ്ര്,േിവസതവേനം,മറര്
തറാള്പ്ഗ്പകരമുള്ളതവതനംഎന്നിവതരഖത്തപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥാന
തരഖയാണ്ഇ .മറര്തറാള്പ് .ഇതില്BDO 
,പഞ്ചായെസത്തസഗ്കട്ടറിഎന്നിവര്തീയതിതയാട്കൂെിയഒെും,സീലുംതരഖ
ത്തെെുതെണ്ടതാണ് . 

2ഗ്പവര്െിഫയലിത്തലമറര്തറാള്പ്പരിതശാധിച്ച്തൊള്പ്ഗ്ഫണ്ടസഓഫീസവഴി
മറര്തറാള്പ്വിതരണംത്തെയ്തതിന്ത്തറസീല്ഉണ്ടായിരുന്നു.പരിതശാധിച്ച്
എലലാത്തസറ്റസമറര്തറാളുകളിലുംBDO ഒെും്സീലും്ഉണ്ടായിരുന്നു 
,പഞ്ചായെസത്തസഗ്കട്ടറിയുത്തെഒെുംഉണ്ടായിരുന്നുമറര്തറാള്പ്നമ്പര്,ഗ്പിന്
റിംഗ്തഡറ്റസ,ഹാജ്ര്,ആത്തകത്തതാഴില്േിനങ്ങള്പ്,േിവസതവതനം,ത്തതാഴിലുപ
കരണങ്ങളുത്തെവാെക,അനുവേിച്ച്തുക,ത്തതാഴിലാളികളുത്തെഒെസഎന്നിയ
വകൃതയമായിതരഖത്തപെുെിയതായികാണാന്സാധിച്ച്ു . 

11.തമഷ്ര്ട്തമൻറ്ബുക്ക് (M .BOOK ) 

ഒരുഗ്പവര്െിയില്എ്സനെന്നു,എഗ്തഅളവില്നെന്നുഎന്നുള്ളകാരയങ്ങ
ള്പ്കൃതയമായിതരഖത്തെെുതെണ്ടസുഗ്പോനതരഖയാണ്എം .ബുക്കസ 
.അത്ത്തകാണ്ടസതത്തന്നഈപുസ്തകെിത്തലഅളവുകള്പ്തരഖത്തപെുെുന്നബ
ന്ധത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്അവരുത്തെതപരുംഒെുംസീലുംനിര്ബന്ധമായുംതരഖ
ത്തെെുതെണ്ടതാണ് . 

പരിതശാധിച്ച്2ഫയലുകളിലുംഎം 
.ബുക്കസഉണ്ടായിരുന്നു.ത്തമഷ്ര്ത്തമന്റ്ബുക്കസനമ്പര്,തപജ്സ്നമ്പര്,അളവുകള്പ്
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എന്നിയവകൃതയമായിതരഖത്തെെുെിട്ടുണ്ടസ 
.എന്നാല്മറസതറാള്പ്നമ്പര്തരഖത്തപെുെിട്ടിലല . 
ബന്ധത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്അതായത്ഓവര്സീയറിന്ത്തറയുംഒെസഉണ്ടസ,ഗ്പ
സിഡന്റിന്ത്തറയുംഒെുംസീലുംഇലലാരുന്നു .എന്നാല്AE 
യുത്തെഒെുംസീലുംഉണ്ടസ.പഞ്ചായെിത്തന്റ്സീല്്ഉണ്ടസ.ത്തസത്തഗ്കട്ടറിയുത്തെ്
ഒെിന്ത്തറ്സീല്്ഉണ്ടസ.  

12.തമറ്റിരിയൽലിസ്റ് 

ത്തമറ്റീരിയല്എഗ്തഉപതയാരിച്ച്ുഎന്നതിന്അെിസ്ഥാനത്തെെുെി,ത്തവണ്ടര്
ക്കസനല്തകണ്ടതുക,അവരുത്തെതപര്,അക്കൗണ്ടസനമ്പര്,ഗ്പവര്െിയുത്തെതപ
ര്,വര്ക്കസതകാ്,ബിലലസനമ്പര്,തീയതിഎന്നിവഎലലാംകാണിച്ച്ുത്തകാണ്ടസത്തമ
റ്റീരിയലിതനവണ്ടിയുള്ളപണംകകമാറുന്നതിതനവണ്ടിതയ്യാറാകുന്നഗ്പധാന
ത്തെട്ടഒന്നാത്തണ്മറ്റിരിയല്ലിസ്റ് . 

പരിതശാധിച്ച്2ഫയലുകളിലുംത്തമറ്റീരിയല്ഗ്പവര്െികള്പ്ഒന്നുംതത്തന്നനെ
ന്നിട്ടിലല .അതിനാല്ത്തമറ്റീരിയല്ലിറസലഭയമായിലല . 

13. ദവജലിസ്റ്റ് 

ഗ്പവര്െിപൂര്െിയായാല്മറര്തറാള്പ്ഗ്പകാരംത്തതാഴിലാളികള്പ്തക്കവത
നംഅനുവേിച്ച്ുഎന്നസഉറൊക്കുന്നതരഖയാത്തണവജ്സ്ലിസ്റ് 
.ത്തതാഴിലാളികള്പ്എഗ്തേിവസംതജ്ാലിത്തെയ്തുഎന്നതിന്അെിസ്ഥാനത്തെെു
െിഅവര്ക്കസനല്തകണ്ടതുകയാഗ്തക്കൂലി,ആയുധങ്ങള്പ്ക്കസത്തകാെുക്കുന്ന
വാെക,,മുര്ച്ച്കൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിയവയലലാംകാണിച്ച്ുത്തകാണ്ടസപ
ണംകകമാറുന്നതിതനവണ്ടിതയാറാകുന്നഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാതണവജ്ലിറസ . 

പരിതശാധിച്ച്2  
ഫയലിലുംമറര്തറാള്പ്ഗ്പകരമുള്ളതവജ്ലിറസഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

14. ണ്്ഗ്ൊൻസ്ത ര്ട്ഓര്ട്ഡര്ട് 

ത്തതാഴിലാളികളുത്തെതവതനംഅവരവരുത്തെബാങ്കസഅക്കൗണ്ടിതലക്കസഅയ
ച്ച്ുഎന്നതിനുള്ളത്തതളിവാണ്FTO  

പരിതശാധിച്ച്വയില്2ഫയലുകളിലുംഫണ്ടസഗ്ൊന്സ്ഫര്ഓര്ഡര്സൂക്ഷ്ി
ച്ച്ിട്ടുണ്ടസ . 

15.തമറ്റീരിയൽവാവ്ച്ചറുകളുംബിലലുകളും 

പരിതശാധനവിതധയമാക്കിയതില്ത്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കസഇലലാെതിനാല്ത്തമ
റ്റീരിയല്വാവച്ച്റുകളുംബിലലുകളുംബാധകമലല . 

16.ദറായൽറ്റി 
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പരിതശാധനവിതധയമാക്കിയഫയലില്തറായല്റ്റിനല്കിയതായികാണാ
ന്കഴിഞ്ഞിലല.  

17.ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 

ത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയുത്തെരുണനിലവാരംഉറൊക്കാന്,ഗ്പവര്െികത്തള
സംബന്ധിച്ച്ത്തതളിവുകള്പ്തശഖരിക്കാന്അതിന്ത്തറതഫാതട്ടാകള്പ്സഹായക
മാകും 
.ഗ്പവര്െിതുെങ്ങുന്നെിനുമുന്പ്,ഗ്പവര്െിനെന്നുത്തകാണ്ടിരിക്കുതമ്പാ
ള്പ്,ഗ്പവര്െിപൂര്െീകരിച്ച്ുകഴിയുതമ്പാള്പ്തുെങ്ങിയഓതരാകട്ടെിത്തല
യുംതഫാതട്ടാകള്പ്ഫയലില്സൂക്ഷ്ിക്കണത്തമന്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കുന്നു .  

പരിതശാധിച്ച്കലഫ്്ഭവനനിര്മാണെിന്ത്തറ്ഫയലില്്തഫാതട്ടാ്
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

18.ഗ്പവര്ട്ത്തിപൂര്ട്ത്തീകരണ ാക്ഷ്യപഗ്തം 

പരിതശാധിച്ച്2ഫയലിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപഗ്തംകാണു
വാന്സാധിച്ച്ിട്ടിലല 

പൂര്െിയായഎലലാഫയലുകളിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപ
ഗ്തംഉള്ത്തപെുത്തതണ്ടൊണ് . 

19.മസ്റ്റര്ട്ദറാൾമൂവ്തമൻറ്ലിപ് / യൽഗ്ൊക്കിങ്സദ ാം 

ത്തതാഴിലുറെസഗ്പവര്െിനെൊക്കുന്നതിലുംഅതിന്ത്തറതരഖകള്പ്കകകാ
രിയുംത്തെയ്യുന്നതിലുംഓതരാഉതേയാരസ്ഥര്ക്കുംഉെരവാേിെ൦നിെയി
ച്ച്ിട്ടുണ്ടസ 
.ത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിയിത്തലഏറ്റവുംസുഗ്പധാനതരഖയായമറര്തറാള്പ്ജ്ന
തററ്റസത്തെയുന്നതുമുതല്ത്തതാഴിലാളികളുത്തെതവതനംബാങ്കിതലക്കസഅനുവ
േിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ളFTO 
ബാങ്കിതലക്കസഅയക്കുന്നതീയതിഗ്കമെില്മറര്തറാള്പ്മൂവത്തമന്റ്സ്ിെി
ല്തരഖത്തെെുതെണ്ടതാണ് 
.ഒരുമാറര്തറാള്പ്അവസാനിച്3േിവസെിനകംതത്തന്നഅളവുകള്പ്ബന്ധ
ത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്തരഖത്തെെുെണംഎന്നസനിയമംഅനുശാസിക്കുന്നു . 

പരിതശാധിച്ച്എലലാഫയലിലുംഗ്പാതേശികമായിതയാറാക്കിയമറര്തറാ
ള്പ്മൂവത്തമന്റ്സ്ിപ്കാണാന്സാധിച്ച്ു . 

20.ജിദയാൊഗ്്ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവര്െിസ്ഥലംതിരിച്ച്റിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണ്ജ്ിതയാൊ
ഗ്്തഫാതട്ടാസ് 
.മൂന്നസഘട്ടെിലുള്ളതഫാതട്ടാകള്പ്ക്കസപുറത്തമജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടായുത്തെ
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ഗ്പിന്റുംഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടതാണ് 
.ഇത്ഉറൊതക്കണ്ടത്തത്മറ്റിന്ത്തറയുംത്തതാഴിലുറെദ്ധതിഉതേയാരസ്ഥരുത്തെ
യുംെുമതലയാണ് . 

എന്നാല്പരിതശാധനക്കവിതധയമായഒരുഫയലിലുംഇത്കാണാന്സാധി
ച്ച്ിലല 
.ത്തതളിവതശഖരണംത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഗ്പവര്െികളുത്തെഒഴിച്ച്ുകൂൊ
നാവാെകെകമായതിനാല്ഈകാരയെില്ബന്ധത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്കൂ
െുതല്ജ്ാഗ്രതപുലര്തെണ്ടതുണ്ടസ . 

21.ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ടിന്തറദകാപ്പി 

ഇതൊള്പ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസനെക്കുന്നതുത്തകാണ്ടസഈഗ്പവര്െിഫയലുകളി
ല്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടിന്ത്തറതകാെിസൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടതിലല 

22. സ റ്റ്ഡയറി 
സംസ്ഥാനസര്ക്കാരിന്ത്തറനിര്തേശഗ്പകാരംവര്ക്കസഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്ക
ണ്ട 22 
മത്തെതരഖയാണ്കസറ്റസഡയറി.ത്തതാഴിലുറെസപദ്ധതിഗ്പവൃെികള്പ്പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിലുംകൃതയതയിലുംനിര്വഹിക്കുന്നതിലുള്ളഉപാധി
കളെങ്ങുന്നഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാണ്കസറ്റസഡയറി.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്ഗ്പ
തതയകമായിതയ്യാറാക്കിയകസറ്റസഡയറിഗ്പവര്െിസ്ഥലെുണ്ടായിരി
തക്കണ്ടസുഗ്പധാനതരഖയാണ്. 
പദ്ധതിആരംഭതയാരെിത്തന്റവിവരങ്ങള്പ്മുതല്ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെയും
ത്തപാതുജ്നങ്ങളുത്തെയുംനിര്തേശങ്ങളുംസന്ദര്ശകഡയറിയില്അെങ്ങിയി
ട്ടുണ്ടസ. 
പരിതശാധിച്ച്1ഫയലില്കസറ്റസഡയറിഉണ്ടായിരുന്നു.  1ഫയലില്്ഇല്്
കസറ്റസ്ഡയറിയുത്തെ്ആവശയം്ഇലലായിരുന്നു. . 
കസറ്റസഡയറിയുത്തെഒരുഭാരമാണ്പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിങ്ങസ.  
ഒരുഗ്പവൃെിതുെങ്ങുന്നതിനുമുമ്പസഗ്പവര്െിത്തയക്കുറിച്ച്ുളളവിവരങ്ങ
ള്പ്പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുംഅതുതപാത്തലഒരുഗ്പവര്െിഎങ്ങത്തനത്തെയ്യണത്തമ
ന്നസത്തതാഴിലാളികള്ക്കസകൃതയമായഅവതബാധംഉണ്ടാക്കിഎെുക്കുന്നതിനും
വാര്്ത്തമമ്പര്,  
റാഫ്എന്നിവരുത്തെഅധയക്ഷ്തയില്കൂെുന്നതയാരമാണ്പദ്ധതിആരംഭമീ
റ്റിങ്ങസ.  

ഗ്പസ്തുതകസറ്റസഡയറിയില്തമല്പറഞ്ഞഅധികാരികളുത്തെസാന്നിധയ
െില്പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിംഗ്നെെിയതായിതബാധയത്തെട്ടു.ത്തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റസമീറ്റി
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ങ്ങില്തീയതിയുംസമയവുംതരഖത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടസ. 
ത്തതാഴിലാളികള്പ്പത്തങ്കെുെതായികാണുന്നുണ്ടസ.  

ഗ്പവൃെിസ്ഥലസന്ദര്ശനം 
ഗ്പകൃതിവിഭവങ്ങളുത്തെപരിപാലനെിനുംസാമൂഹികആസ്തിസൃഷ്ടി
ക്കുന്നതിനുംസഹായിക്കുന്നനിരവധിഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നതിനു
ള്ളസാധയതയുള്ളപഞ്ചായൊണ്പുെന്കുളം്്. 

ഫയലില്കണ്ടവിവരങ്ങളുത്തെനിജ്സ്ഥിതിതനരില്കണ്ടസമനസ്ിലാക്കുന്നതി
നായിതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഅംരങ്ങള്പ് 
2ഫയലുകളിത്തലയുംപണിപൂര്െിയാക്കിയഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്
ശിക്കുകയുണ്ടായി.ഗ്പവൃെികള്പ്പരിതശാധിച്ച്ുംത്തതാഴിലാളികതളാെും
തമറ്റുമാതരാെുംസംസാരിച്ച്ഓഡിറ്റസെീംകത്തണ്ടെിയകാരയങ്ങള്പ്താത്തഴതെര്
ക്കുന്നു. 

 

workcode:IF/368358(കലഫ്ഭവനപദ്ധതി)ജ്യ് ബംഗ്ലാവില്വീട്് -വീട്്
പൂര്െീകരിച്ച്ു് 

Workcode-IF/325372(ത്തെറുകിെനാമമാഗ്ത് കര്ഷ്കകുെുംബങ്ങളുത്തെ്
ഭൂമിയില്്ഉത്പാേനക്ഷ്മത്വര്ധിെിക്കുന്ന്ഗ്പവര്െികള്പ്)  

 

• ത്തതാഴില്നെന്നപലസ്ഥലങ്ങളുംകാെുപിെിച്ച്സകിെക്കുകയാണ്. 

• ഭൂഗ്പകൃതിക്കുണ്ടായമാറ്റവുംകാലാവസ്ഥാവയതിയാനങ്ങളുംകൃ
തയമായഅളവുകള്പ്എെുക്കുന്നതിത്തനബാധിച്ച്ു. 

 

എലലാം് ഗ്പവര്െി് സ്ഥലങ്ങളിലും് ഗ്പവര്െി് നെന്നിട്ടുണ്ടങ്കിലും്
ഒന്നുംതത്തന്ന് സംരക്ഷ്ിക്കത്തപെുന്നതായി് കാണാന്് കഴിഞ്ഞിലല. ഈ്
ഗ്പവര്െികള്പ്് സംരക്ഷ്ിതക്കണ്ടത്് ഭൂഉെമകളുത്തെ് ഉെരവാേിതവം്
ആണ്, ത്തപാതുപണം് ഉപതയാരിച്ച്ു് ത്തെയ്യുന്ന് ഗ്പവര്െി്
ആയതുത്തകാണ്ടസ് ഇതിനായി് ഒരു് അവതബാധം് ഭൂഉെമകള്പ്ക്കും്
ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കും് നല്തകണ്ടതുണ്ടസ. അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന്
ത്തപാതുപണംത്തകാണ്ടസ് ആസ്തി് സൃഷ്ടിക്കാന്കഴിഞ്ഞത്് വളത്തര്
കുറവാണ്.  
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ത്തതാഴിലാളികളുത്തെഅഭിമുഖെില്നിന്നുംവയക്തമായവി
വരങ്ങള്പ് 

• പുെന്കുളം്
വാര്ഡിത്തലത്തതാഴിലാളികതളാട്സംസാരിച്ച്തൊള്പ്അവര്ക്കസത്തതാഴി
ലുറെസപദ്ധതിവഴിലഭിതക്കണ്ടപലഅവകാശങ്ങളുംലഭിക്കുന്നിലല
എന്നസമനസ്ിലായി. 

• ത്തതാഴിലാളിയുമായിബന്ധത്തെട്ടഅെിസ്ഥാനതരഖയാണ്ത്തതാഴില്കാ
ര്്. 

• ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസത്തതാഴില്്
കാര്്തികച്ച്ുംസൗജ്നയമായിലഭിച്ച്ു. 

• പുെന്കുളം്
വാര്ഡിത്തലത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കള്പ്ക്കസത്തതാഴില്കസറ്റില്ആവശയമാ
യഗ്പാഥമികസൗകരയങ്ങളില്െിലതലഭിക്കുന്നിത്തലലന്നസമനസ്ിലായി.ത
ണലിനായിഉപതയാരിച്ച്ൊര്തപാളിന്, കലം,ഗ്ലാസ്് ് എന്നിവ്
പഞ്ചായെില്് നിന്നും്
അനുവേിച്ച്ിട്ടിലല.ഇതൊള്പ്കാലാവസ്ഥാമാറ്റെിന്ത്തറസമയമാണ്.
അതൊള്പ്ഇങ്ങത്തനയുള്ളസുരക്ഷ്ാസാധനങ്ങള്പ്ലഭയമാതക്കണ്ടത്നിര്
വഹണവിഭാരെിന്ത്തറഉെരവാേിെമാണ്. 

• ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസഏറ്റവുംഅതയാവശയംതവണ്ടഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാകി
റ്റസത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കലഭയമാകുന്നിലല.കൂൊത്തതകകയുറ,കാലുറഎന്നി
വയുംലഭിക്കുന്നിലല. 

• അറുപതവയസ്ിനുമുകളിലുള്ളത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസഗ്പതതയകപരിര
ണനത്തകാെുെഅവരുത്തെകായികാധവാനംകുറച്ച്സത്തകാെുക്കണത്തമന്നസ
ആവശയത്തെട്ടു. 

• കൃതയമായിതവതനംലഭിക്കുന്നിത്തലലന്നുംപരാതി്പറഞ്ഞു 

• ത്തതാഴില്തവതനംകൂട്ടുക,ഇ .എസ് 
.ഐആനുകൂലയംലഭയമാക്കുക,യൂണിതഫാം് നല്കണം്
എന്നീആവശയങ്ങള്പ്ത്തതാഴിലാളികള്പ്ഉന്നയിച്ച്ു. 

• തവതനംകവകുന്നതുംതവതനംകവകിയാല്കിട്ടുന്നനഷ്ടസെപരിഹാ
രത്തെക്കുറിച്ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസഅറിവിലലാെപലതൊഴുംതവത
നെിനായിമാസങ്ങതളാളംകാെിരിതക്കണ്ടിവരുന്നതായിഅറിയാ
ന്കഴിഞ്ഞു . 

• ത്തതാഴിലിെെില്ത്തവച്ച്സഅപകെംപറ്റിയാല്ലഭിതകണ്ടുന്നെികിത്സ
സഹായത്തെപറ്റിത്തതാഴിലാളികള്പ്തബാധവാന്മാരലല 
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ത്തപാതുനിര്തേശങ്ങള്പ് 
➢ ത്തതാഴിലാളികളുത്തെഎണ്ണംപരമാവധിവര്ധിെിക്കാനാവശയമായന
െപെിസവീകരിക്കണം.ആവശയത്തെട്ടവര്ത്തക്കലലാം 100 
പണിത്തകാെുക്കാന്കഴിയുന്നുത്തണ്ടന്നവസ്തുതജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില്
തബാധയത്തെെുെണം. 

➢ ത്തതാഴിലാളികളില്നിന്നുള്ളഅതപക്ഷ്വാങ്ങുന്നരീതിയില്സമഗ്രമാ
യമാറ്റംതവണം. 
അവര്ക്കസആവശയമുണ്ടാകുതമ്പാള്പ്ത്തതാഴില്നല്കാന്വയവസ്ഥയു
ണ്ടാകണം. 

➢ തേശീയനിരീക്ഷ്ണഏജ്ന്സിമുതല്പദ്ധതിനെെിെിത്തലഉന്നതതലഉ
തേയാരസ്ഥര്വത്തരയുള്ളവര്അവത്തരഏല്െിച്ച്െുമതലകള്പ്കൃതയമാ
യിനിര്വഹിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നുറൊക്കണം. 

➢ ഡി.പി.സി, 
ത്തജ്.പി.സി,ബി.പി.ഒഎന്നീഉതേയാരസ്ഥര്പഞ്ചായെിത്തലത്തതാഴിലുറ
െസപദ്ധതിഓഫീസുംകഴിയാവുന്നഗ്തഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്ശി
ക്കുന്നുത്തവന്നുറൊക്കാന്സംസ്ഥാനതലെില്സംവിധാനമുണ്ടാക
ണം. 

➢ വിജ്ിലന്സ്ആന്റസതമാണിറ്ററിങ്സംവിധാനംസമഗ്രമായിഅഴിച്ച്ുപ
ണിയണം.ഇവത്തയസവതഗ്്മാക്കിനിലനിര്െിതത്സമയഓഡിറ്റി
ങ്സമിതികളായിമാറ്റിത്തയെുക്കണം. 

➢ വിഎംസിയുത്തെഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്തലാക്കസതലെില്നിരീക്ഷ്ിക്കത്തെ
െണം. 

➢ സുതാരയതഉറൊക്കാന്ത്തതാഴിലുറെസനിയമംഅനുശാസിക്കുന്നതര
െില്സിറ്റിസണ്ഇന്ഫര്തമഷ്ന്തബാര്്അെിയ്ിരമായിഎലലാ
ത്തതാഴിലിെെിലുംസ്ഥാപിക്കണം.  

➢ പദ്ധതിആസൂഗ്തണെില്കര്ഷ്കത്തരയുംത്തതാഴിലാളികത്തളയുംത്തപാ
തുസമൂഹത്തെയുംഉള്പ്ത്തെെുൊന്കഴിയണം. 

➢ ജ്നകീയഎറിതമറ്റസനിര്ബന്ധമായിതയ്യാറാക്കുകയുംഅത്തൊഴിലാ
ളികള്പ്ക്കലഭയമാക്കുകയുംഅവത്തരപറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയുംതവ
ണം. 

➢ ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കുള്ളസുരക്ഷ്ാഉപകരണങ്ങള്പ്പഞ്ചായെസതല
െില്വാങ്ങിസൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത്തൊഴിലാളികള്പ്ക്കലഭിക്കുന്നുത്തണ്ട
ന്നസഉറെുവരുെണം. 

➢ വാര്ഡിത്തലത്തതാഴില്കാര്ഡിത്തന്റഎണ്ണെിന്അനുസൃതമായിതമറ്റു
മാത്തരത്തതരത്തഞ്ഞെുക്കണം. 
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➢ മറര്തറാള്പ്,കസറ്റസഡയറിതുെങ്ങിയആധികാരികതരഖകള്പ്കകകാ
രയംത്തെയ്യുന്നതില്ജ്ാഗ്രതതവണം. 

➢ ഭൂവികസനഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുത്തെആവശയഗ്പ
കാരമായിരിക്കണം.ഇതിനായിപഞ്ചായെസതലെില്വയാപകഗ്പ
െരണംനല്കിഅതപക്ഷ്ക്ഷ്ണിക്കണം. 

➢ ഇെരംഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുതമ്പാള്പ്അവമണ്ണസ-
ജ്ലസംരക്ഷ്ണെിന്ഉതകുന്നതാണന്നസഉറെുവരുെണം. 

➢ തമറ്റുമാര്ക്കുംവിജ്ിലന്സ്ആന്റസതമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിഅംരങ്ങ
ള്പ്ക്കുംസമയബന്ധിതമായിപരിശീലനംനല്കണം 

➢ കജ്വസമ്പെുംആസ്ഥിയുംവര്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ളപവൃെികള്പ്
ഏത്തറ്റെുക്കാന്കഴിയണം. 

➢ സ്ഗ്തീസൗഹൃേത്തതാഴിലുപകരണങ്ങള്പ്ലഭയമാകുന്നുത്തണ്ടന്നസഉറപപവ
രുെുക. 

➢ ത്തതാഴില്്കത്തണ്ടെുന്നത്്തമറ്റുമാര്്ആണ്്എന്നാണ്്
മനസിലാക്കാന്്സാധിച്ച്ത്. 
വര്ക്കസ്കത്തണ്ടെുവാനും്ആസൂഗ്തണം്ത്തെയ്യുവാനും്
ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസ്അവകാശമുണ്ടസ്.ത്തതാഴിലുറെു്നിയമം്
അവകാശം്വളത്തര്കൃതയമായി്നിര്വെിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.്ഇതിന്ത്തറ്
അര്ത്ഥം്ഓതരാ്ഗ്പതേശത്തെയും്ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കസ്ആ്
ഗ്പതേശെിന്്,ആ്നാെിന്  അനുതയാജ്യവും, അവര്്
അെക്കമുള്ള  പാവത്തെട്ട്മനുഷ്യര്ക്കസ്രുണകരവും്ആയിട്ടുള്ള്
ഗ്പവര്െികള്പ്്കത്തണ്ടെുവാനും്അെരം്ഗ്പവര്െികള്പ്്
നെെിലാക്കണത്തമന്നസ്പഞ്ചായെിതനാട്്നിര്തേശിക്കാന്്ഉള്ള്
അധികാരവും്അവകാശവും്ഉണ്ടസ്എന്നാണ്്. 

പതക്ഷ്അതിന്ത്തറ്അര്ത്ഥം്ത്തതാഴില്്കത്തണ്ടെുന്നതിന്്മുഴുവന്്
ഉെരവാേിതവവും്ത്തതാഴിലാളിക്കാണ്്എന്നു്പറയുന്നത്്
ശരിയലല്.്ഗ്പവര്െി  കത്തണ്ടൊനുള്ള്ഉെരവാേിെം്
നിര്വഹണ്ഏജ്ന്സികളുത്തെതാണ്്.  ഈ്
ഉെരവാേിെം  നിര്വഹണ്ഏജ്ന്സി്ലാണ്്
നിക്ഷ്ിപ്തമായിട്ടുള്ളത്.്അതിനായിട്ടസ്ഗ്പതതയകമായ്
പരിശീലനവും്ബിരുേവും്മറ്റുമുള്ള്എന്ജ്ിനീയര്മാരും്
ഓവര്സിയര്്മാരുത്തെയും്ബയര്്ഫുട്ടസ്എഞ്ചിനീയര്മാരും്
അെക്കമുള്ള്സംഘം്നിര്വഹണ്ഏജ്ന്സി്യുത്തെ്
ഭാരമായിട്ടുള്ളത്്.്അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന്വര്ക്കുമായി്
ബന്ധത്തെട്ടിട്ടുള്ള്ആശയങ്ങത്തള്ത്തപാതു്ജ്നങ്ങളില്നിന്നും്
സവീകരിക്കുകയും്ഇെരം്ആശയങ്ങത്തള്മുന്നിര്െി്
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ഗ്പവര്െികള്പ്്തഗ്പാജ്ക്റ്െുകള്പ്്ആക്കി്മാതറ്റണ്ട്ഉെരവാേിതവം, 
ഇതുമായി്ബന്ധത്തെട്ട്സാതങ്കതിക്വിേഗ്ധര്ക്കും്
ഉതേയാരസ്ഥര്ക്കും്തത്തന്നയാണ്  

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റയുണിറ്റ്    

ഗ്ശിപീറ്റര്ട്ഗ്പേീപ് (ജിലലാറിദ ാര്സസ്ദപര്ട്സ ണ്)  
ദ ാണ്നമ്പര്ട്  8891502154. 
 ലീനബീഗം (ദലാക്ക് റിദ ാസസ്ദപര്ട്സ ണ്)                 
9447230834 
വിദലലജ് റിദ ാസസ് ദപസ ണ്സ്  
അതുലയ എസ്  
ആശ ശിവരാജ്  
ആശ എസ്  
രാജി പി  
ശാലിനി എസ്  
വിഷ്ണു വിജയൻ . 

 ഹായിച്ചവര്ട് 
പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡന്റ് ,വാര്ട്്തമമ്പര്ട്ജനഗ്പതിനിധികൾ,ദമററ്മാര്ട്, 
തതാഴിലാളികൾ,ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്,  
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